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در شرایطی که  60درصد مساحت ايران شرايط سيالبي دارد ،ترویج بیمه کشاورزی ضروری است

اخبار
رئيس كل بانك مركزي:

بانك مركزي آمادگي اجراي طرح
كاالبرگ الكترونيكي را دارد

همتي گفت :بانك مركزي آمادگي الزم را براي اختصاص كاالبرگ
الكترونيكي دارد ،اما اجراي آن منوط به تصميم دولت است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از بانك مركزي ،عبدالناصر همتي ،رئيس كل بانك
مركزي ،در پست اينستاگرامي خود از نشست با شوراي عالي هماهنگي
اقتصادي خبر داد و نوشت :روز  ۲۵فروردين  ۹۸درجلسه شوراي عالي
هماهنگي اقتصادي موضوع اهميت بيمه حوادث طبيعي و ضرورت
انجام همگاني آن مورد تأكيد قرار گرفت .اين موضوع براي من از
آن جهت اهميت بيشتري دارد كه از  ۱۶سال پيش دنبال تأسيس
صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بودم .در دور اول مسئوليتم در
بيمه مركزي در سال  ۸۲موضوع تشكيل صندوق را به صورت اليحه به
دولت وقت ارائه كرديم .اليحه از آن سال در رفت و برگشت بين بيمه،
دولت و مجلس بود و تالش مسئوالن وقت بعد از من در بيمه مركزي
هم به نتيجه نهايي نرسيد .نهايتاً در دور دوم مسئوليت من در بيمه
مركزي در سال  ۹۶به تصويب مجلس رسيد ،اما به خاطر ابهاماتي كه
شوراي محترم نگهبان درباره بار مالي آن مطرح كرد ،به دولت اعاده شد
و . ...اينك با مباحث انجام شده در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي
مطمئن شدم با پيگيري وزير اقتصاد و بيمه مركزي بعد از  ۱۶سال و
با توجه به حادثهخيز بودن كشورمان ،اين صندوق تأسيس و كار خود
را با راهبري بيمه مركزي براي خدمترساني به مردم شروع خواهد
كرد .همچنين وي از آمادگي بانك مركزي براي صدور كاالبرگهاي
الكترونيكي داد و گفت :از لحاظ نرمافزاري بانك مركزي آمادگي الزم
را براي اختصاص كاالبرگ الكترونيكي به مردم را دارد ،اما زمان اجراي
آن منوط به تصميم دولت است.
داوود سوري:

تعيين تعداد بانك و شعب
مبناي علمي ندارد

يك كارشناس اقتصادي اظهار داشت :انتقال و هدايت نقدينگي در
سيستمي كه نرخ بهره آن دستوري و كنترل شده است ،اص ً
ال در
اختيار بانك مركزي نيست و اينكه كسي بخواهد از درون دولت و
مجموعه حكومت نقدينگي را هدايت كند ،با منطق اقتصاد سازگار
نيست .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،داوود سوري درباره
وضعيت سيستم بانكي در سال پيش رو گفت :مشكل عمده سيستم
بانكي كه چند سال است گريبان آن را گرفته ،وامها و تسهيالت
غيرفعال است .به اين مفهوم كه بانكها داراييهاي خود را به عنوان
وام و تسهيالت در اختيار افرادي گذاشتهاند كه اين افراد در حال
حاضر توان بازپرداخت آن را ندارند ،از همين روي بانكها دارايي
كافي جهت تسهيالتدهي الزم را ندارند .نبود اين قدرت باعث
ميشود تا نتوانيم نقدينگي و سرمايه در گردش بخشهاي ديگر
اقتصاد را تأمين كنيم .وي درباره تعداد بانكهاي موجود در شبكه
بانكي كشور گفت :اينكه بياييم و تعداد بانك و شعب را براي هر
بانك تعيين كنيم ،هيچ مبناي علمي ندارد .آنچه در دستور كار
مسئوالن بايد قرار بگيرد ،نظارت بر اصول صحيح بانكداري و بازار
بانكداري است .به عبارت ديگر اگر مسئوالن بانك مركزي وظيفه
نظارتی خود را انجام دهند ،آنگاه بازار تصميم ميگيرد كه بانكها و
شعب آنها چه تعداد باشد .سوري افزود :در واقع اينگونه تصميمها
بايد در سطح خرد و بنگاه اتخاذ شود و قرار نيست كه سياستگذار
كالن در اين مورد تصميم بگيرد ،بلكه وظيفه آن نظارت بر فعاليت
بانكداري است كه عمدهترين بحث در اين امر مديريت ريسك و
اجراي برنامههاي مربوط به مديريت ريسك است .اين كارشناس
اقتصادي ادغام بانكهاي نظامي را امري ناگزير دانست و افزود :اين
بانكها شروع مناسبي نداشتند و نظارت كافي هم بر عملكرد آنها
صورت نگرفت تا در شرايط شكنندهاي قرار بگيرند؛ از همين روي
هيچ چارهاي جز ادغام براي دولت و سياستگذار وجود ندارد؛ البته
ادغام به معناي رفع مشكل اين بانكها نيست ،بلكه پوششي براي
مشكالت و گم كردن رد آن است .وي ادامه داد :اگر اين ادغام همراه
با نظارت مناسب باشد ،ميتوان اميدوار بود كه پس از چند سال
بانك سپه و ك ً
ال سيستم بانكي ما وضعيت مناسبي داشته باشد و
اگر نظارت سيستم بانكي ما به همان شكل سابق باقي بماند ،شاهد
تغييري نخواهيم بود .اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اهميت نقش
سيستم بانكداري در اقتصاد گفت :بانك و سيستم مالي همانند
رگهاي بدن انسان هستند و كشور ما نيز همانند هر كشور ديگري
در دنيا و تجارت بينالملل نيازمند اين شبكه بانكي است .به عبارت
ديگر همانطور كه رگها خون را به تمام نقاط بدن ميرسانند،
سيستم بانكي نيز همين نقش را در يك اقتصاد دارد .اينكه اقتصاد
ما بانك محور يا سرمايه محور باشد ،بحث ديگري است ،اما اگر
ما اقتصاد بانك محور نداشته باشيم ،بايد بسترهاي بازار سرمايه را
فراهم كنيم ،چون در حال حاضر بازار سرمايه ما نوپا است و هزار و
يك مشكل دارد .وي تصريح كرد :بايد تالش كنيم تا سيستم بانكي
نيرومندي داشته باشيم ،در عين حال به بازار سرمايه هم توجه كنيم
و بايد دانست كه با بستن و محدود كردن بانكها به جايي نخواهيم
رسيد .بايد توجه داشت كه بستن يا اعالم ورشكستگي آخرين گام
در اين موضوع است و به ندرت اتفاق ميافتد ،مگر اينكه يك اتفاق
خاص باعث آن شود .اين استاد دانشگاه ادامه داد :معموالً در همه
كشورها ناظر پولي نظارت الزم را ميكند تا بانكها به اين مرحله
نرسند و پيش از رسيدن به اين مرحله از تمام روشها حتي سلب
اختيار از مديران و سهامداران استفاده ميكند ،چون نظام بانكي و
مالي يك كشور همانند تنگ بلورين است كه هر آسيب و ضربه به
يك نقطه از آن ميتواند كل تنگ را درهم بشكند .وي درباره پست
اخير آقاي همتي درباره هدايت نقدينگي مبني بر تغيير كميتهاي
پولي براي پرهيز از ركود و حركت به سمت رونق گفت :يكي از
مباحث اقتصاد كالن كنترل كلهاي پولي مانند پايه پولي جهت
كنترل تورم است؛ بحثي كه در اين مورد مطرح است اين است كه ما
كنترل پايه پولي را رها كنيم؛ به اين معنا كه پول را منتشر و آن را در
اختيار مردم قرار دهيم؛ البته اين اقدام از زاويه پوشش كسري بوجه
مطرح ميشود؛ بنابراين به جاي كنترل حجم پول ،سرعت يا مسير
گردش پول را بهگونهاي تغيير دهيم كه اين پول به سمت توليد
حركت كند كه البته اين كار امكانپذير نيست .اين استاد دانشگاه
افزود :بايد توجه داشت كه انتقال و هدايت نقدينگي در سيستمي
كه نرخ بهره آن دستوري و كنترل شده است ،اص ً
ال در اختيار بانك
مركزي نيست .هنگامي ميتوانيم نقدينگي را هدايت كنيم كه بخش
توليد فعال داشته باشيم كه در بازار رقابتي كاراي پول براي كسب
نقدينگي رقابت كند .در واقع ما هدايت نقدينگي را در اين  40سال
اخير انجام داده و نتايجآن را هم ديدهايم؛ جالب آنكه از اين تجربه
هم درس نميگيريم.
آگهی تغییرات شرکت برق گستران طیور با مسئولیت محدود
به شناسه ملی  10220195080به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  96/7/11و مستندا به نامه شماره
 96/8/1-28/13/96/952اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری گلستان مرکز اصلی شرکت از شهرستان گرگان
به استان آذربایجان غربی ارومیه شاهرخ آباد-کوچه (خاکی
)-خیابان ساحلی -طبقه همکف -کدپستی 5714974568
تغییر و انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری ارومیه تحت شماره  14277به ثبت رسید .آ اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()434786
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بيمهكشاورزيكشتينجاتزمانسيالب
سبزینه مجید ذوالفقاری

بارشهايشديدابتدايبهار،طغيانرودخانههايي
كه بعض ٌاً سالها خشك بودهاند و سيل ثابت كرد
كه روانابهاي ناگهاني يا سيالب يك خطر پنهان
و مهم براي جوامع شهري و روستايي است.
شايد بتوان با كمي دورانديشي با خطراتي مثل
زلزله ،طوفان ،صاعقه ،حمالت وحوش ،حشرات
و ...مقابله كرد ،اما سيالب قدرت تخريبي
بهمراتب بيشتري دارد و حتي براي كشورهاي
اروپايي هم دردسرساز است .شايد كمتر شنيده
باشيم كه فقط  30سانتیمتر ارتفاع يك رواناب
ميتواند ماشيني را حركت دهد و حتي آسفالت
جاده را ظرف فقط چند ساعت تخريب کند .با
تداوم بارشهاي کمسابقه موجي از رويدادهاي
جنبي نامطلوب هم روي داده است؛ مثل رانش
زمين ،تخريب پلها و تلمبهها ،قطع برق و آب،
برقگرفتگي و امثالهم كه تبعات آن حتي از خود
سيالب هم بدتر است ،اما شايد بدترين مخاطره
سيالبها شستوشوي خاكهای زراعي و نابودي
زراعت و باغداري براي چندين سال آينده باشد
كه متأسفانه ميتواند به پديده مخرب مهاجرت
دامن بزند .كشور چهار فصل ما داراي رودخانهها
فصلي و دائمي و ارتفاعات و پستيوبلنديهاي
بيشماري است و بيش از  60درصد مساحت
ايران اسالمي مستعد شرايط سيلگيري و
حركت روانابهاي ناگهاني است .بسيار پيش
آمده اشخاصي بر بستر خشك رودخانهاي اتراق
كردهاند و ناگهان ماشين و بستگانشان را در
محاصره سيالب ديدهاند .حتي ايرانيان باستان هم
در شهرسازي و محاسبات سازهها و ابنيه خود به
پارامتر سيالب توجه میکردند و در اين سيل اخير
نیز معلوم شد كه سازههاي تخت جمشيد و خيلي
جاهاي ديگر داراي پيشبينيهايي است .حتي در
شعر معروفي از فردوسي توصيه شده كه در جايي
كه يكبار آب از آن گذشت ،نبايد بنايي ساخت.
بيمه كشاورزي

ابزار مطمئن مديريت ريسكهاي مالي
ميدانيمكهحرفهكشاورزييكيازپرمخاطرهترين
مشاغل فعلي است و بههمين دليل وقتي كه بيمه
محصوالت كشاورزي در ايران از اواخر دهه 60
البته بعد از سه دهه تأخير راهاندازي شد ،به سرعت
توانست جاي خالي خود را بازيابي كند و كشاورزان
چتري براي آرامش خيال به دست آوردند و البته به
تدريج موضوعات و تنوع خدمات صندوق افزايش
يافت ،اما عوامل گوناگوني باعث شده است كه
استقبال از بيمه مذكور توسط زارعان ،باغداران

و دامداران با نيازها و سطح زير كشت سنخيت
نداشته باشد كه البته در اين روزنامه بهدفعات و
مكررا ً در اين موضوعات صحبت شده است ،اما
به هر حال بايد قبول كنيم كه تشكيالت بيمه
كشاورزي ايران فع ً
ال در باشگاه  10بیمه كشاورزي
اول جهان قرار دارد و توقعات و خواستهها فراتر از
وضعيت موجود است؛ مث ً
ال در خيلي جاها سطح
بيمه باغها ،دامهاي عشاير ،شيالت و آبزيان ،مزارع
صيفي و سبزيكاري و موارد ديگر بسيار پايينتر از
حد ايدهآل است .خيلي مواقع هم زارعان بهخاطر
دريافت نهادههايي مثل كود و غيره بهسمت بيمه
ميروند .شايد درصدي از اين موضوع بهخاطر
مشكالتي مثل تأخير در پرداخت غرامتها
باشد ،ليكن اگر به آمارهاي جهاني نگاه كنيم،
ميبينيم كه با همه كوششها رتبه كشورمان
در نفوذ بيمهها در ميانه جدول و در جايگاه برتر
است؛ يعني باورپذيري عمومي نسبت به نياز به
خدماتبيمهايدرحالنهادينهشدناستونتيجه
آن در موقع بروز غافلگيريهاي طبيعي مشخص
ميشود كه بيمه چه ابزار كارآمدي است؛ به عنوان
مثال مرغداران خسارتدیده از سیل اخیر کشور،
در کمترین زمان ممکن خسارت خود را دریافت
کردند .اکثر واحدهای مادر و تولیدکنندگان مرغ
گوشتی که حسابهای آنها مشخص شده بود
و روند بررسی خسارات وارده شفاف و روشن بوده
و پرونده آنها هیچگونه مشکلی نداشت ،توانستند
در کمترین زمان ممکن خسارتهای وارد شده
به فارم پرورشی خود را دریافت کنند و با توجه
به روند مناسب و اقدامات سریع صندوق بیمه

ن حسيني:
حيدر مستخدمي 

نقدينگي به ۲هزار تريليون تومان رسيده است

معاون اسبق وزارت اقتصاد با تأكيد بر لزوم تغيير سياستهاي پولي و مالي براي رونق توليد گفت:
به پيمانهاي پولي و كااليي منطقهاي هم بايد توجه شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از فارس،
ن حسيني درباره چگونگي رونق توليد در شرايط فعلي اقتصاد گفت :توجه به چند
حيدر مستخدمي 
نكته الزامي است و يكي از اين الزامات آن است كه فضاي كسبوكار از تمام محدوديتهايي كه
دولت در طول سالهاي گذشته وضع و مجلس مصوب كرده خارج شود .اين كارشناس اقتصادي
اظهار داشت :بهعبارتي بايد فضاي كسبوكار از هر محدوديتي خارج شود تا نسل جوان ما كه آماده
كار در تمام حوزههاست بتواند با خالصشدن از محدوديتهاي فضاي كسبوكار آزادانه فعاليت
كند .معاون اسبق وزير اقتصاد و دارايي افزود :موضوع دوم كه براي رونق توليد بايد به آن توجه كرد
اصالح اعطاي تسهيالت توسط نظام بانكي است .وي با بيان اينكه هنوز ميزان نقدينگي كشور
تا پايان سال  97بهصورت رسمي و از طريق بانك مركزي اعالم نشده است ،بيان داشت :براساس
پيشبينيها و محاسبات انجام شده غيررسمي ميزان نقدينگي كشور تا پايان اسفند سال 97
به حدود  20هزار هزار ميليارد تومان رسيده است كه معادل همين ميزان نقدينگي سپرده نزد
بانكها وجود دارد .مستخدمين حسيني بيان داشت :با انجام كار كارشناسي ميتوان برآورد كرد
كه  10درصد از اين نقدينگي در اختيار  90درصد آحاد جامعه و  90درصد از آن در اختيار كمتر
از  10درصد آحاد جامعه است .مستخدمين حسيني اظهار داشت :یعنی سپردههايي كه در نظام
بانكي وجود دارد به كساني داده ميشود كه طيف كوچكي از جامعه هستند ،اما بيش از  90درصد
منابع را در اختيار دارند.
 تركيب نقدينگي كشور بايد به نفع سرمايهگذاري تغيير كند
وي با تأكيد بر اينكه اگر به رونق توليد اعتقاد داريم بايد اين مدل كار تغيير كند ،بيان داشت :براي
فرصتدادن به جوانها و براي رونق توليد با تغيير سياستهاي پولي بايد آرامآرام اين نقدينگيها
در اختيار تعداد بيشتري از مردم قرار گيرد تا امكان سرمايهگذاري براي آنها فراهم شود .اين
كارشناس اقتصادي بيان داشت :در حوزه سياست مالي هم بايد به مباحث مالياتي توجه كرد تا
پساندازهايي كه در قالب سپرده نزد بانكها وجود دارد در اختيار حفظ توليد قرار گيرد .وي با بيان
اينكه براي رسيدن به رونق توليد در مرحله اول بايد توليد فعلي را حفظ كرد ،بيان داشت :سپس
بايد براي افزايش و رونق توليد روشهاي جديدي را در نظر گرفت كه يكي از آنها قراردادن منابع
در اختيار صنايع است .مستخدمين حسيني گفت :با رونق توليد نسل جوان ما هم به صادرات
گرايش مييابد.
ضرورت توجه به ايجاد پيمانهاي منطقهاي براي رونق توليد
وي با اشاره به ايجاد پيمانهاي منطقهاي با كشورهاي دوست و همسايه گفت :ايجاد پيمانهاي
منطقهاي در قالب پيمانهاي كااليي و پولي در شرايطي كه ما در تحريم قرار داريم نيازهاي دو
طرف را تأمين میكند .اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت :اگرچه ايجاد پيمانهاي منطقهاي
ميتواند به رونق توليد منجر شود ،اما در اين زمينه كار جدي انجام نشده است.
نا م سال در فاصله بررسي بودجه ساالنه كشور اعالم شود
وي همچنين با تأكيد بر ارزشمندبودن نامگذاري سالها گفت :بهعنوان يك كارشناس اقتصادي
و شهروند پيشنهادم در راستاي تحقق نماد هر سال اين است كه نامگذاري سال در فاصله بررسي
بودجه ساالنه كشور اعالم شود .معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارايي افزود :درصورت اعالم نماد هر
سال در زمان بررسي بودجه ساالنه ،دولت و مجلس ميتوانند زمينههاي اجراشدن آن نام را در زمان
بررسي بودجه لحاظ كنند و بنابراين اقدامات اجرايي در راستاي تحقق شعار هر سال از ابتداي هر
سال و با شروع سال مالي امكانپذير خواهد بود .وي اظهار داشت :با پايانيافتن بررسي بودجه در
پايان سال و پس از طي مراحل قانوني آن در شوراي نگهبان و ابالغ آن از طريق دولت به دستگاههاي
مختلف ديگر امكان بودجهريزي براي تحقق شعار سال وجود نخواهد داشت .مستخدمين حسيني
بيان داشت :بنابراين اگر مقام معظم رهبري شعار هر سال را در فاصله بررسي بودجه اعالم فرمايند،
آنگاه هيچ بهانهاي براي اجرا توسط دولت و مجلس وجود نخواهد داشت ،زيرا بودجه در قالب
شعار سال بررسي ميشود و براي تحقق آن زمينههاي عملياتي منظور ميشود و جامعه هم اثرات
كاربردي نماد سال را خواهد ديد .وي گفت :امكان دادن فرامين اجرايي به دستگاههاي اجرايي پس
از مصوبشدن بودجه براي تحقق شعار سال وجود ندارد .اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه
در سالهاي اخير هر سال با يك شعار اقتصادي ازجمله حمايت از توليد داخلي و رونق توليد و...
نامگذاري شده است ،گفت :توليد ميتواند زمينه اشتغال و صادرات را در كشور فراهم كند ،اما
زماني اين نمادهاي زيبا ميتوانند حركت ،پويايي و اشتغالزايي و سرمايهگذاري فراهم كنند كه
زمينه اجراييشدن آن در بودجه فراهم شده باشد .معاون اسبق وزارت اقتصاد با تأكيد بر اينكه
بايد براي رونق توليد اقدامات زيادي انجام شود ،گفت :يكي از اين اقدامات سياستگذاري واردات و
ديگري سياستگذاري پولي ازجمله بحث نرخهاي سودهاي بانكي است .وي اظهار داشت :با توجه
به مطرحبودن اصالح ساختار بودجه امسال اين فرصت استثنايي وجود دارد تا الزامات رونق توليد
در قالب اصالح بودجه شكل اجرايي پيدا كند.

کشاورزی پیشبینی میشود سایر مرغدارانی که
تاکنون موفق به دریافت مبالغ خود نشدهاند ،به
زودی خسارتهای خود را دریافت کنند.
بيمهها ،ابزار استانداردسازي

و كنترل در ممالك پيشرفته
گفته ميشود كه در خيلي از كشورهاي غربي
سازمانهاي دولتي مثل استاندارد و امثالهم
وجود ندارد و اين كارها معموالً توسط برندها و
اتحاديههاي صنفي انجام ميشود .يكي از ابزارهاي
كنترلواستانداردسازيدرآنممالكشركتهاي
بيمهگر هستند كه برقراري پوششهاي بيمهاي را
منوط به رعايت حداقلها و استانداردهايي توسط
بيمه شدهها ميكنند و حتي در مواردي از ابتدا
بازرسيهايي انجام ميشود ،اما در كشور ما هنوز تا
رسيدن به اين شرايط فاصله معناداري وجود دارد؛
مث ً
ال در بيمههاي زلزله و سيل اماكن روستايي
تنها مالك دريافت حق بيمه ساده است و كمتر
به كيفيت توجه ميشود .در بيمه كشاورزي
هم بهدليل ارزاني نسبي حق بيمهها و يارانه
پرداختي تاكنون كمتر به آيتم استانداردسازي و
كارهاي ترويجي الزامي توجه شده كه اثرات آن
در همين غافلگيريها مشخص ميشود؛ مث ً
ال
اگر يك مجموعه دامپروري يا كشت و صنعت
داراي تمهيداتي براي مواجهه با سيالب باشد و
در موقع بيمهكردن مطالبه الزم انجام شود ،اين
دورانديشي بسيار مفيد خواهد بود .از سويي برخي
اقالم بيمهاي برعهده ساير شركتهاي بيمهاي
تجاري است كه معموالً بهدليل هزينههايي

كه دارد ،توسط بهرهبرداران مورد غفلت قرار
ميگيرد؛ مث ً
ال بيمه تلمبهها و موتورهاي چاهها،
بيمههاي برخي سازههاي دامداريها و گلخانهها،
استخرهاي پرورشي و امثالهم كه اكثرا ً بهعهده
بيمههاي ديگر است ،داراي ظريب نفوذ پاييني در
بين كشاورزان است؛ البته صندوق بيمه كشاورزي
تاكنون تالشهايي براي تنظيم تفاهمنامه با
بيمههاي ديگر داشته است ،اما به هر حال شايسته
است اقدامات قويتري انجام گيرد و البته خود
تشكلهاي بخش كشاورزي هم در اين خصوص
فعالتربرخوردكنند.
بيمه كشاورزي

ابزاري براي دريافت كمكهاي خارجي
نقل است در زمان زلزله بم دولت وقت آمريكا با
ارسال چندين محموله كمك سه ماه تحريمهاي
ايران را جهت انتقال كمكها تعليق کرد ،اما فع ً
ال
متأسفانه شاهد هيچگونه كمك و مساعدتي در
عرصه تخفيف تحريمها نيستيم و حتي بهدليل
مشكالتتبادلبانكيعم ً
الحتيايرانيانخارجهم
توان كمكرساني مالي را ندارند .يكي از ابزارهايي
كه ميتواند در اين شرایط موثر باشد ،تشكيالت
صندوق بيمه كشاورزي است .اين تشكل ظاهرا ً
در مدار هيچ تحريمي قرار ندارد و ممكن است
بتواند كمكها و اعتباراتي را از منابع خارجي مثل
ايرانيان خارجنشین ،فائو ،بانك توسعه اسالمي و
غيره دريافت كند؛ لذا تشكيل اتاق فكر يا همايشي
براي بهرهگيري از خرد جمعي جامعه كارشناسان
كشور در این ارتباط سودمند خواهد بود.
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بیمه
قائممقام صندوق بيمه كشاورزي:

 650ميليارد ریال غرامت
به بیمهگذاران پرداخت شد

قائممقام صندوق بيمه كشاورزي گفت :اين صندوق تاكنون بيش از 650
ميليارد ریال غرامت به كشاورزان خسارتديده ناشي از سيل پرداخت
كرده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت جهاد كشاورزي،
محمدابراهيم حسننژاد اظهار داشت :از  ۱۷استان كشور در  ۱۴استان
به كشاورزان خسارتديده براثر سيل كه زير پوشش بيمه كشاورزي
بودند ،پس از تكميل ارزيابيهاي اين صندوق ،غرامت پرداخت كردهايم.
وي با بيان اينكه از  ۱۵فروردين سال جاري نخستين پرداخت غرامت
براي جبران خسارت بيمهشدگان خسارتديده در استانهاي گلستان
و مازندران آغاز شد ،اظهار داشت :در حال حاضر كشاورزان استانهاي
گلستان ،مازندران ،خوزستان ،لرستان ،همدان ،آذربايجان غربي،
آذربايجان شرقي ،اردبيل ،ايالم ،تهران ،سمنان ،چهارمحال و بختياري
و خراسان شمالي غرامت دريافت كردهاند .وي افزود ۱۵۳ :مورد بيمهاي
در بخش كشاورزي وجود دارد و پرداخت خسارتها براساس ميزان
خسارت ،ارزيابيها و نوع محصوالت صورت ميگيرد .حسننژاد ،ميزان
خسارت پرداختي به بهرهبرداران آسيبديده از سيل در استان گلستان
را  ۲۰ميليارد و  ۳۶۵تومان عنوان و تصريح كرد ۳۳ :مورد خسارت به
واحدهاي مرغداري ،محصوالت زراعي ،دام و آبزيان اين استان وارد شده
است .وي با اشاره به پرداخت هفتميليارد و  ۹۶۵ميليون تومان غرامت به
بخش كشاورزي استان مازندران و  ۳۶ميليارد تومان به خوزستان از سوي
صندوق بيمه كشاورزي اعالم كرد :در مازندران دو مورد آبزيپروري ،شش
مورد باغ ۵۸۲ ،رأس دام ،هشت واحد مرغداري ،دوهزار و  179محصول
باغي و سههزار و  486محصول زراعي غرامت دريافت كردهاند .قائممقام
صندوق بيمه كشاورزي ادامه داد :در خوزستان نيز به  ۱۸۳رأس دام و
سههزار و  874بيمهگذار خسارتديده ،غرامت پرداخت شده است .وي
مجموع خسارت پرداختي به بهرهبرداران آسيبديده از سيل در استان
ايالم را يكميليارد و  ۶۵۴ميليون تومان عنوان كرد و گفت ۶۲ :مورد به
باغداران و دوهزار و  40مورد به زارعان غرامت پرداخت كردهايم .حسننژاد
مجموع غرامتهاي پرداختي به كشاورزان آسيبديده در استان لرستان را
يكميليارد و  ۹۰۰ميليون تومان عنوان كرد و اذعان داشت :تاكنون به ۱۰
واحد آبزيپروري ۴۵۸ ،رأس دام ۲۵ ،واحد طيور و  ۳۱۷باغدار و دوهزار
و  690زارع خسارتديده از سيل از سوي صندوق بيمه كشاورزي غرامت
پرداخت شده است .وي اعالم كرد :در كل كشور تاكنون به  ۲۲هزار و ۵۳۴
مورددربخشكشاورزيخسارتپرداختكردهايم.قائممقامصندوقبيمه
كشاورزي افزود :اين صندوق متناسب با قراردادي كه با بيمهگذاران دارد و
رقمي كه در بيمهنامه كشاورز تعهد كرده است ،خسارت پرداخت ميكند.
وي تصريح كرد :در سه استان باقيمانده بهمحض تكميل ارزيابيها توسط
كارشناسان ،باقيمانده غرامت به كشاورزان آسيبديده پرداخت ميشود.
حسننژاد درباره جبران خسارت ساير بهرهبرداران بخش كشاورزي
آسيبديده از سيل كه زير پوشش صندوق بيمه كشاورزي نبودهاند،
اذعان داشت :براساس اعالم رئيسجمهوري و وزير جهاد كشاورزي ،به
بهرهبرداران بخش كشاورزي كه بيمه نيستند و درعينحال براثر سيل
خسارت ديدهاند طي دستورالعملي غرامت پرداخت ميشود .وي از
كشاورزان بهويژه براي كشت بهاره خواست نسبت به بيمه محصوالت خود
با توجه به حوادث طبيعي اقدام كرده و بيمهنامه خريداري كنند تا در
مواقع حادثه براي آنها جبران خسارت شود .حسننژاد گفت :در بيمه
كشاورزي ،دولت بيش از  ۶۰درصد حق بيمهها را پرداخت ميكند و ما
اميدواريم با تأمين اعتبار از سازمان برنامه و بودجه ،پرداخت غرامتها به
كشاورزان سيلزده بدون وقفه ادامه داشته باشد.

